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RESUMO 

O artigo trata do mapeamento da vulnerabilidade ambiental da região costeira de Madre 
de Deus, município que faz parte da Região Metropolitana de Salvador e que se situa as 
margens da Baía de Todos os Santos. Pretende-se definir índices de vulnerabilidade para a 
região com o suporte de mapas temáticos, evidenciando as características ambientais da área, 
assim como alterações socioambientais desencadeadas nas paisagens em razão da realização 
de atividades ligadas a indústria petrolífera e da ocupação das áreas litorâneas. Foram utilizadas 
imagens de satélite e a coleta de dados primários e secundários da área para produzir mapas de 
análise da declividade e do padrão de uso da terra, que integrados resultaram em um mapa de 
vulnerabilidade da região costeira do município. Para a consolidação do trabalho foram utilizadas 
imagens do sensor Rapid Eye adquiridas em 26/02/2010, recobrindo a área referente ao entorno 
da Baía de Todos os Santos, na qual se encontra localizado o município de Madre de Deus e um 
Modelo Digital de Terreno obtido a partir do banco de dados do Aster Gdem. Como etapa de 
processamento digital foi realizada o recorte da imagem, definição de classes de uso e sua 
vetorização manual, e a produção do mapa de declividade gerado a partir do MDT. Os produtos 
intermediários foram rasterizados e reclassificados de acordo com a resposta esperada em 
termos de vulnerabilidade. O produto final em formato raster apresentou quatro classes de 
vulnerabilidade: Muito alta vulnerabilidade, Alta vulnerabilidade, Média vulnerabilidade e Baixa 
vulnerabilidade. O estudo demonstrou dois diferentes graus de vulnerabilidade para a região, nas 
áreas costeiras e centrais predominam alta e média vulnerabilidade, devido à presença de 
mangues e Mata Atlântica. As mais baixas vulnerabilidades coincidem com as áreas industriais 
que apresentam alto grau de antropização e forte alteração paisagística. A análise acerca da 
vulnerabilidade a degradação das áreas costeiras são essenciais ferramentas para o 
planejamento e orientação na tomada de decisões governamentais, empresariais e sociais, 
sendo assim, espera-se que o estudo possa auxiliar na definição de medidas de planejamento 
ambiental e minimização de impactos, contribuindo para criação de projetos, pelos órgãos 
competentes, que visem atenuar os possíveis efeitos negativos das atividades socioeconômicas 
na área costeira do município de Madre de Deus. 
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INTRODUÇÃO 

 

A base para a consolidação dessa pesquisa refere-se ao município de Madre de Deus, 

cuja sede encontra-se localizada nas coordenadas geográficas de 12° 44′ 22″ de Latitude Sul e 

38° 37′ 17″ de Longitude Oeste. Este município está inserido na região do complexo da Baía de 

Todos os Santos – BTS, em sua porção norte, fazendo limite com os municípios de Candeias e 

São Francisco do Conde (ver figura 1). Situada na região do Recôncavo Baiano, faz parte da 

mesorregião metropolitana de Salvador e microrregião de Salvador, distando 63 km da referida 

capital.  

 

FIGURA 1: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Fonte: Catálogo Rapid Eye.  

 

Madre de Deus até 1989 era distrito de Salvador, sendo elevada a categoria de município 

em 1989, através da Lei Estadual de número 5016, de 13/06/1989. Atualmente a base 

econômica do município está centrada nas atividades ligadas aos setores secundário e terciário.   

O município detém uma área de aproximadamente 32 Km² e apresenta uma população de 

17.376 (IBGE, 2010) com uma densidade demográfica de 539,58 habitantes/ Km² (IBGE, 2010), 

com PIB (Produto Interno Bruto) R$ 282.744,00 e renda per capita de R$ 16.264,62 (IBGE, 

2010).  



Este município é influenciado pelo clima Tropical Atlântico ou Tropical Úmido, marcado por 

índices pluviométricos regulares ao longo do ano e temperaturas médias de 30° C. A vegetação 

predominante é de mata atlântica e manguezal, as quais vêm sofrendo grande impacto fruto das 

atividades econômicas desenvolvidas na área. 

Madre de Deus ganhou destaque em função da sua grande importância econômica para o 

estado da Bahia e para o país em função do desenvolvimento de atividades petrolíferas no seu 

território e por ser uma área de grande valor para escoamento de matérias primas e produtos 

ligados a indústria do petróleo na região.  Cabe salientar, que o desenvolvimento de atividades 

extrativistas e de beneficiamento do petróleo da região remonta à década de 1940, com a 

abertura do primeiro campo comercial de petróleo na região de Candeias, município limítrofe de 

Madre de Deus, fato que possibilitou uma transformação na estrutura socioeconômica da região. 

Sendo assim, a atividade de extração, transporte e beneficiamento mineral ganha 

importância e aceitabilidade no Estado da Bahia, principalmente, por se apresentar enquanto 

uma nova atividade capaz de dinamizar a economia do estado e trazer mudanças para a 

população no que se refere à geração de emprego e renda. E o estado da Bahia, onde alguns 

municípios que sempre tiveram como base econômica atividades ligadas à pecuária, agricultura e 

a pesca, atividades essas que não conseguiam alterar a dinâmica econômica dessas áreas, 

percebem nessa nova atividade ligada ao setor secundário, uma alternativa e possibilidade de 

crescimento e desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, a atividade petrolífera passa 

a representar uma atividade que denota possibilidades reais de transformação na estrutura 

socioeconômica de municípios do recôncavo baiano e que traria grandes lucros e vantagens 

econômicas para o grande capital empresarial, aglutinando interesses econômicos locais e 

nacionais, representado respectivamente pelo poder público municipal e pela grande empresa 

estatal Petrobrás e suas subsidiárias. 

Tomando como base a importância do setor de extração mineral do país e no estado da 

Bahia associado às alterações nas paisagens que tal atividade provoca, o desenvolvimento 

deste estudo busca utilizar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) e o Sensoriamento 

Remoto como ferramentas para a análise das alterações das paisagens do município de Madre 

de Deus, onde é forte o desenvolvimento de atividades petrolíferas ligadas a transporte e 

beneficiamento, a fim de desenvolver um mapeamento do índice de vulnerabilidade baseado na 

análise de duas categorias: o processo de uso e ocupação do solo e as variações de declividade 

da área. 

A região de Madre de Deus, tratada por alguns autores, a exemplo de Freire (2011), como 

cidade-industrial por sediar diversas atividades econômicas ligadas à indústria do petróleo, 



carrega consigo a marca da poluição e da intensa transformação paisagística, sendo 

considerado segundo Freire (2011) uma área de intensa vulnerabilidade em função das suas 

características socioeconômicas e naturais. Sendo assim, desenvolver um mapeamento dessa 

região a fim de detectar gradientes de vulnerabilidade contribuirá para o direcionamento de 

ações que visem uma minimização de impactos e um maior equilíbrio para a relação entre 

homem e natureza, podendo servir de suporte para o gerenciamento de ações mais sustentáveis 

na implantação de empreendimentos e desenvolvimento de atividades na área. 

Nesse sentido, o enfoque geográfico relativo ao estudo da natureza decorre da conexão 

de diversos elementos, e direciona seus enfoques para as questões processuais e interventoras 

da sociedade e os efeitos impactantes emanados dessas intervenções no meio natural. Segundo 

Tagliani (2003) vulnerabilidade condiz com o nível de susceptibilidade de um ambiente frente a 

uma interferência antrópica.  

No que se refere aos reflexos das diversas ações impostas ao ambiente torna-se 

necessário considerar as características ligadas a fragilidade e vulnerabilidade de tais espaços, e 

sobre esse temática Saraiva (2008) e Freire (2012) discutem: 

 

O conceito de fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente diz 
respeito ao grau de susceptibilidade do meio a qualquer tipo de dano, 
inclusive a poluição. Daí a definição de ecossistemas ou áreas frágeis 
como aqueles que, por suas características, são particularmente 
sensíveis aos impactos ambientais adversos, de baixa resiliência e 
pouca capacidade de recuperação. (Ecolnew apud Saraiva, 2008. p. 
22) 
 

A vulnerabilidade corresponde a predisposição ou fragilidade física, 
econômica, política ou social que tem uma comunidade de ser afetada 
ou de sofrer efeitos adversos em caso de manifestação de um 
fenômeno perigosos de origem natural, sócio-natural ou antrópico. 
(Lavell apud Freire, 2011, p. 25). 

 

Nascimento e Dominguez (2009) discutem que a vulnerabilidade vem sendo utilizada para 

o balizamento de futuras instalações de atividades econômicas de modo a considerar a 

capacidade de suporte dos ambientes terrestres e marinhos. Percebe-se então, que o conceito 

de vulnerabilidade está diretamente relacionado ao risco que determinadas áreas sofrem em 

função da ocorrência de fenômenos de diversas origens, sejam elas naturais, sociais, 

econômicas e a sua análise como medida para planejamento vem se difundindo cada vez mais. 

Sendo assim, a relação estabelecida entre as sociedades humanas e o ambiente, centrada na 

ótica capitalista de acumulação de lucro, torna a cada momento o ambiente mais vulnerável ao 



risco e degradação, sendo imprescindível a análise sobre formas de minimizar tais efeitos e 

impactos ambientais que segundo Sanchéz (2008) são gerados a partir de uma ação humana, 

sendo esta a sua causa. 

Pautado nessa análise ligada a relação entre ações antrópicas e meio natural cabe 

integrar a esta discussão o conceito de vulnerabilidade socioambiental a qual segundo Saraiva 

(2008) refere-se a análise ou confluência de aspectos sociais e ambientais formando uma 

coexistência de incidentes ou sobreposição espacial entre grupos populacionais e com alta 

privação e fragilidade ambiental dos solos e seus rebatimentos na biota. 

Para a consolidação desse estudo serão utilizadas técnicas de Sensoriamento Remoto e 

de Sistemas de Informações Geográficas, ferramentas imprescindíveis para um estudo 

ambiental integrado capaz de potencializar a aquisição e integração de dados de natureza 

distinta. Tais ferramentas atreladas à análise das características geoambientais e 

socioeconômicas da área darão suporte a construção de um modelo descritivo de 

vulnerabilidade a degradação ambiental para a região de Madre de Deus. 

 

METODOLOGIA 

 

 A concepção teórico-metodológica que norteia esta pesquisa é o método de abordagem 

indutivo e o método de procedimento estudo de caso ou monográfico.  

Para a realização desta pesquisa serão utilizados como materiais e ferramentas 

essenciais, recursos de geoprocessamento, Sistema de Posicionamento Global (GPS), imagens 

de satélite, técnicas de captura, coleta de dados geoespaciais que deem suporte para a criação 

de mapas temáticos e de índices de vulnerabilidade à degradação ambiental a partir da análise 

das características geoambientais referentes à declividade e o padrão de uso e ocupação do 

solo. 

A imagem obtida para a consolidação do estudo é oriunda do sensor Rapid Eye, com 

passagem no dia 26/02/2010 e refere-se a parte do entorno da Baía de Todos os Santos, e 

engloba a saída da Baía de Aratu, a Ilha de Maré e Madre de Deus.  

Os dados que subsidiaram a pesquisa foram adquiridos a partir de consultas em sites 

governamentais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Superintendência de 

Estudos Sociais e Econômicos da Bahia – SEI, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

CPRM, Aster Gdem, entre outros, também será utilizado o banco de dados do programa de Pós 

Graduação em Modelagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), assim como 

aquisição de dados em campo através de observações e análises diretas, sendo o levantamento 



e tratamento dos dados digitais obtidos, base essencial do estudo que possibilitará a construção 

de mapas temáticos que sintetizem diferentes segmentos da paisagem analisada e que 

subsidiem a definição de índices de vulnerabilidade para a região. 

 Partindo do pressuposto que o objeto de estudo refere-se ao uso das geotecnologias 

como ferramenta de análise nas transformações da paisagem da área costeira do município de 

Madre de Deus, esta pesquisa estará organizada a partir do planejamento e aplicação das 

seguintes etapas como mostra o fluxograma a seguir: 

 

FIGURA 2: Fluxograma Metodológico 
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Cabe salientar que para construção dos mapas de uso e declividade foi utilizado o 

software ArcMap 10 com o objetivo de classificar os segmentos da paisagem e que subsidiará a 

definição do grau de vulnerabilidade da área, a partir do cruzamento do resultado da análise das 

características geoambientais e socioeconômicas e do impacto gerado pelas diversas atividades 

na área em questão. 

A construção do mapa de vulnerabilidade à degradação ambiental da região foi pautada 

nas seguintes etapas metodológicas: 

1. Construção do banco de dados primário e secundário da área: 

1.1 Dados primários: Aquisição da imagem Rapid Eye da área com resolução espacial de 

5 metros, corrigida (geometria e radiometria) na composição colorida (RGB) com passagem em 

26/02/2010. 

1.2 Aquisição de Imagem ASTER GDEM com resolução de 30 metros para dados 

planimétricos e 20 metros para dados altimétricos, georeferenciada ao geoíde WGS-84/EGM96 

para a análise da variação de declividade da área. 

2. Pré-processamento e processamento da imagem Rapid Eye: Recorte da área de estudo 

e classificação. A técnica de classificação usada foi supervisionada havendo sido feita a 

interpretação visual que teve como base visitas de campo. 

2.1 Produção do mapa de uso e cobertura do solo e vetorização dos diferentes padrões 

visualizados na imagem obtida. 

2.2. Processamento do Modelo Digital de Terreno (MDT): definição da declividade em 

graus (número inteiro). Os critérios quantitativos para análise da declividade e a descrição do 

relevo adotados nesse trabalho foram adaptados do Plano de Informação de Declividade do 

Estado do Tocantins, disponível em http://www.seplan.to.gov.br e de Nascimento & Dominguez 

(2009).  

3. Produção dos mapas de vulnerabilidade em relação à declividade e uso e cobertura 

do solo: Para ambas as categorias foram atribuídos valores empíricos de 1 a 4, sendo que os 

valores 1 e 2 representam menor vulnerabilidade e os valores 3 e 4 representam alta e muito alta 

vulnerabilidade, tal definição foi baseada na metodologia defendida por Nascimento & 

Dominguez (2009).  

4. Construção do mapa final de vulnerabilidade a degradação ambiental da região costeira 

de Madre de Deus a partir da aplicação do método Index Overlay sobre os dados de 

vulnerabilidade em relação à declividade e ao padrão de uso e cobertura do solo. Segundo 

BRANCO (2008) o método index overlay com mapas multiclassificados possibilita a atribuição de 

pesos aos mapas e a ponderação das suas classes, permitindo assim que as tabelas de “scores” 

http://www.seplan.to.gov.br/


e os pesos dos mapas possam ser ajustados de modo a refletir o julgamento de um especialista 

no domínio da aplicação considerada. Amiri (2012) afirma que nesse método é possível atribuir 

para cada um dos mapas de entrada um peso, bem como todas classes e unidades espaciais 

existentes em cada mapa com base na importância relativa. Sendo assim, foram atribuídos 

pesos a cada categoria, onde para o mapa de uso e ocupação foi atribuido peso 60 e para o 

mapa de declividade peso 40, para essa definição levou-se em consideração que o uso e 

ocupação do solo apresenta maior importância e influência no que se refere a vulnerabilidade à 

degradação ambiental.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da análise da figura 2 que se refere ao mapa de uso e ocupação do solo 

percebe-se o predomínio de área urbana residencial e industrial, áreas que surgiram a partir da 

retirada da vegetação de mata atlântica que era a vegetação predominante, a qual atualmente 

aparece apenas em pequenas porções a leste e a noroeste, com pequenas manchas nas 

porções oeste e sul. Cabe ressaltar que a área onde essa vegetação aparece mais preservada 

refere-se à ilha de Maria Guarda que pertence a Madre de Deus, situada a oeste deste 

município. Esta maior preservação se deve a menor ocupação humana limitada a uma pequena 

faixa a oeste e sul dessa ilha e a predominância de atividades primárias ligadas a subsistência e 

ao turismo em pequena escala. Outro tipo de vegetação que era marcante na área de Madre de 

Deus é o manguezal que hoje aparece restrito a porção norte do município e que se encontra 

altamente ameaçado em função do lançamento de esgotos domésticos, resíduos industriais e de 

grandes embarcações que atracam no porto de Madre de Deus.   

A área urbana que apresenta maior representatividade no mapa, possui alta densidade 

demográfica (539,58 habitantes/ Km²), concentrando 97% da população (IBGE 2010), distribuída 

nos bairros: Centro, Cação, Suape, Mirim, Marezinha, Alto do Paraíso, Apicum, Nova Madre de 

Deus e Quitéria. A maioria deles não apresenta rede de esgoto e saneamento básico adequado, 

e os esgotos domésticos são lançados “in natura” nos mangues ou áreas alagadas das 

proximidades dos domicílios, o que contribui para a degradação ambiental das áreas estuarinas.  



 

 

O município de Madre de Deus apresenta forte interferência das atividades econômicas 

industriais, sendo o ambiente urbano marcado pela forte proximidade às instalações industriais, 

como gasodutos, tanques de armazenamento de derivados do petróleo, porto para escoamento 

dos produtos originados pela indústria petrolífera. Tais características já tornam esse ambiente 

vulnerável e passível a riscos. O mapeamento da área permitiu agregar informações ligadas ao 

ambiente natural e às formas de ocupação do solo desse município, a fim de se obter uma 

análise acerca da vulnerabilidade à degradação ambiental da área. A definição de critérios e 

variáveis para cada categoria analisada são mostradas nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 1: classes de vulnerabilidade para os atributos ligados ao uso e cobertura do solo 

Categoria Índice Classes 

Área Urbana – Industrial 1 Baixa vulnerabilidade 

Área Urbana - Residencial 2 Média vulnerabilidade 

Mata Atlântica   3 Alta vulnerabilidade 

Manguezal 4 Muito Alta vulnerabilidade 

 

 

 



Tabela 2: Classes de vulnerabilidade para os atributos ligados a declividade 

 

Descrição das classes 

de relevo 

Declividade 

(em graus) 

Declividade (em 

%)  

Índice Classes 

Muito Plano a Plano  0º - 3º 1% a 5% 1 Baixa vulnerabilidade 

Ondulado  3º - 7º 5% a 12% 2 Média vulnerabilidade 

Inclinado à colinosas  7º - 11º 12% a 20% 

 

3 Alta vulnerabilidade 

Inclinadas à 

fortemente inclinadas 

11º - 20º 20% a 35% 4 Muito Alta 

vulnerabilidade 

 

Para ambas as categorias foram atribuídos valores empíricos de 1 a 4, sendo que os 

valores 1 e 2 representam menor vulnerabilidade e os valores 3 e 4 representam 

respectivamente, alta e muito alta vulnerabilidade. 

 

FIGURA 3: MAPA DAS CLASSES DE VULNERABILIDADE ATRIBUÍDOS AO USO DO SOLO 

EM MADRE DE DEUS-BAHIA. 

 



         A partir da análise do mapa da Figura 03 percebe-se que as áreas que apresentam 

maior vulnerabilidade, representadas pela classe muito alta equivale ao ambiente de mangues. 

Segundo Nascimento e Dominguez (2009) o ecossistema de mangue apresenta características 

intrínsecas que o torna altamente vulnerável. Essas áreas são consideradas verdadeiros 

berçários para reprodução de espécies aquáticas e por serem fruto da confluência de dois 

ambientes distintos - o marinho e o fluvial - apresenta aspectos ligados à fragilidade.  

Em seguida correspondendo à classe de vulnerabilidade alta à degradação encontra-se 

a área dominada pela Mata Atlântica. Cabe salientar que a perspectiva adotada centrou-se na 

definição de áreas relativamente preservadas, mas que, em função de diversas ações são 

passíveis de sofrerem impactos. 

As classes referentes à baixa e média vulnerabilidade foram atribuídas aos ambientes 

que já se apresentam altamente impactados, fruto de desmatamento da vegetação nativa da 

área, sendo elas, respectivamente, área urbana industrial e residencial. Cabe ressaltar o 

ambiente urbano em alguns bairros do município, como o Bairro de Nova Quitéria e Velha 

Quitéria, não apresentam rede de esgoto, sendo os resíduos domésticos lançados nas áreas de 

mangue.     

 

FIGURA 4: MAPA DE DECLIVIDADE E DAS CLASSES DE VULNERABILIDADE ATRIBUÍDOS 

A DECLIVIDADE EM MADRE DE DEUS-BAHIA. 



 

 

 Segundo Nascimento e Dominguez (2009) a declividade é o principal índice 

morfométrico para análise da vulnerabilidade. Sendo assim, áreas de maior declividade 

apresentam maior risco a erosão e a movimento de massa, e consequentemente são áreas mais 

vulneráveis. 

O mapa de declividade mostra que o município apresenta a variação de declividade 

pouco expressiva. Há o predomínio de declividades entre 0° e 3° classificadas como muito plana 

a plana, sendo que as áreas maior declividade entre 11° e 20° são mais suscetíveis a erosão, e 

correspondem à áreas onduladas à fortemente inclinadas, onde o escoamento superficial é 

rápido na maior parte dos solos. As áreas referentes à declividades entre 0° a 3° são áreas de 

declives suaves, onde o escoamento superficial é lento e apresentam a menor vulnerabilidade, 

estas áreas correspondem a região da planície costeira, e coincidem com os espaços com 

presença de Mata Atlântica e mangues. Na ilha de Maria Guarda as menores declividades 

predominam no leste, correspondendo às áreas com presença de Mata Atlântica.  

As áreas referentes a declividade entre  3° e 7°, classificadas como áreas onduladas, 

onde é rápido escoamento superficial em alguns tipos de solos. Estas áreas apresentam grande 



representatividade no mapa, principalmente na ilha de Maria Guarda, onde se concentra na 

porção central, e indica áreas com média vulnerabilidade, são espaços onde estão presentes 

principalmente manchas de mata atlântica e algumas instalações urbanas. 

As áreas de maior vulnerabilidade estão nas declividades entre 7° e 11° (alta 

vulnerabilidade) e 11° e 21° (muito alta vulnerabilidade), são áreas de maior inclinação, onde é 

maior o escoamento superficial. Na ilha de Maria Guarda as maiores declividades apresentam 

forte incidência e estão concentradas na porção central e no oeste, coincidindo com áreas de 

presença de Mata Atlântica e áreas urbanas residenciais. Já em Madre de Deus as maiores 

declividades se apresentam de maneira descontinua em formas de pontos na parte norte e na 

porção oeste em áreas com presença de indústrias, equipamentos urbanos e manchas de Mata 

Atlântica.  

 

FIGURA 5: MAPA DE VULNERABILIDADE À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

MADRE DE DEUS-BAHIA. 

 

 



O mapa de vulnerabilidade à degradação ambiental fruto do cruzamento dos dados de 

declividade e uso do solo apresentou as seguintes características: 

Classe de muito alta vulnerabilidade (valor 4): Correspondem à áreas pontuais onde há presença 

de mangues situados principalmente na porção norte do município e que coincide com áreas de 

transição entre os mangues e a Mata Atlântica e entre os mangues e as áreas urbanas, são 

regiões de declividade entre 0° e 3°. Sendo assim, estas áreas são as que apresentam maior 

instabilidade devido as suas características naturais, sendo passíveis a sofrerem forte 

degradação em função da atividade predatória  e da ampliação da exploração industrial e do 

adensamento urbano. 

Classe de alta vulnerabilidade (valor 3): Correspondem as áreas onde há presença de Mata 

Atlântica que apresentam declividade variando entre 0° e 7°, sendo que amplas áreas dessa 

cobertura já deram espaço a empreendimentos imobiliários e industriais. Na ilha de Maria 

Guarda essas áreas estão concentradas em toda porção central e leste, já em Madre de Deus 

esta classe apresenta-se em maior proporção na porção norte e de maneira descontínua na 

porção leste. Cabe salientar que tais áreas apresentaram alta vulnerabilidade principalmente em 

relação ao uso e ocupação. 

Classe de média vulnerabilidade (valor 2): Representam as áreas que já sofreram forte impacto 

em função do desenvolvimento da infra-estrutura urbana  e industrial do município. Na ilha de 

Maria Guarda essa classe é imperceptível isso pode ter como causa o pequeno adensamento 

populacional e a forte presença de cobertura vegetal, enquanto na área de Madre de Deus esta 

classe aparece em maior proporção concentrando-se em grande parte central e do sul, que 

equivale as áreas de declividades entre 0° e 7°, nestas áreas é forte o adensamento de 

equipamentos urbanos e industriais. 

Classe de baixa vulnerabilidade (classe 1): Representam as áreas com presença de instalações 

industriais ligadas a atividade petrolífera e as áreas portuárias, nestas áreas a menor 

vulnerabilidade à degradação ocorre em função do alto grau de antropização sofrida e do baixo 

nível de preservação, são áreas que já sofreram grande interferência antrópica e marcadas por 

alto nível de desmatamento, sendo assim, referem-se a áreas altamente impactadas.  

  

CONCLUSÕES 

 

A região de Madre de Deus, assim como todo o entorno da Baía de Todos os Santos 

apresentam significativo índice de vulnerabilidade à degradação ambiental fruto das suas 

características naturais intrínsecas e das atividades sociais e econômicas desenvolvidas nessas 



áreas. A Baía de Todos os Santos é uma das principais áreas de escoamento da produção 

industrial e de matérias primas do estado, e em função disso responde por mais da metade da 

arrecadação econômica da Bahia e abriga em seu entorno mais de 3 (três) milhões de 

habitantes (IBGE 2010), tais fatos deixam claro a vulnerabilidade a qual esse sistema está 

submetido.  

O mapeamento das classes de vulnerabilidade à degradação ambiental do município de 

Madre de Deus na Bahia demonstrou que as áreas mais vulneráveis (muito alta e alta 

vulnerabilidade) do município coincidem com as áreas de presença de mangue e de Mata 

Atlântica, áreas de declividade entre 0° e 7°. São áreas de muito alta e alta vulnerabilidade em 

relação ao uso e cobertura e baixa vulnerabilidade em relação a declividade. Essas áreas 

apresentam-se com um maior nível de preservação da cobertura vegetal e, portanto, devem ser 

priorizadas em planejamento socioambientais e na legislação ambiental.  

Na região houve o predomínio de áreas com média e alta vulnerabilidade, esses índices 

podem ser atribuídos ás características territoriais e socioambientais da área, por deter uma 

pequena extensão territorial e por ser um ambiente insular, fatores que favorecem o 

adensamento populacional e tais fatos agregado a grande atividade industrial e portuária da área 

aumenta o nível de vulnerabilidade do município.        

O estudo demonstrou dois diferentes graus de vulnerabilidade para a região, nas áreas 

costeiras e centrais predominam alta e média vulnerabilidade, referentes às áreas de presença 

de mangues e Mata Atlântica, e na parte central em áreas de forte adensamento urbano. As 

mais baixas vulnerabilidades coincidem com as áreas industriais que apresentam alto grau de 

antropização e forte alteração paisagística.  

A análise acerca da vulnerabilidade a degradação das áreas costeiras são essenciais 

ferramentas para o planejamento e orientação na tomada de decisões governamentais, 

empresariais e sociais, sendo assim, espera-se que o estudo possa auxiliar na definição de 

medidas de planejamento ambiental e minimização de impactos, contribuindo para criação de 

projetos, pelos órgãos competentes, que visem atenuar os possíveis efeitos negativos das 

atividades socioeconômicas na área costeira do município de Madre de Deus. 
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